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REZUMAT
Teza de abilitare cu titlul "Contribuţii ştiinţifice în analiza şi controlul calităţii alimentelor"
are la bază cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul ştiinţei şi ingineriei alimentelor, care au
fost realizate împreună cu colegii din cadrul facultăţii în care activez profesional dar şi cu
colaboratori din alte centre universitare din ţară şi străinătate. Cercetările au fost realizate în special
în cadrul laboratoarelor şi staţiilor pilot ale Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor,
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.
Rezultatele care au stat la baza elaborării prezentei teze de abilitare au făcut obiectul unor
cereri de brevet naţionale sau au fost publicate în reviste cotate ISI Thomson-Reuters (în perioada
2015-2019) în domenii ca: ştiinţa & tehnologia alimentelor (1 articol în LWT-Food Science and
Technology, Elsevier, ISI 3.714, Q1; 1 articol în Italian Journal of Food Science, ISI 0.736, Q4; 1
articol în Food Science and Technology (Campinas), SciELO, ISI 1.223, Q3; 1 articol în Journal
of Food and Drug Analysis, Elsevier, ISI 4.176, Q1; 1 articol în Journal of the Science of Food and
Agriculture, Wiley, ISI 2.422, Q1; 1 articol în CyTA-Journal of Food, Taylor & Francis, ISI 1.605,
Q3; 1 articol în European Food Research and Technology, Springer, ISI 2.056, Q2), ştiinţa

materialelor, învelişuri şi pelicule (1 articol în Coatings, MDPI, ISI 2.330, Q2), ştiinţele
plantelor (1 articol în Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, ISI 0.736, Q4),
biochimie & biologie moleculară (2 articole în Molecules, MDPI, ISI 3.060, Q2) şi biotehnologie
& microbiologie aplicată (1 articol în Romanian Biotechnological Letters, ISI 0.590, Q4). La
şapte dintre aceste publicaţii am avut calitatea de autor principal iar la celelate cinci, calitatea de
coautor.
Prezenta teză de abilitare cuprinde trei secţiuni (A, B şi C). Prima secţiune detaliază
realizările ştiinţifice, profesionale şi academice, fiind structurată pe două direcţii principale de
cercetare: 1. Extracţia şi analiza unor produşi naturali din matrici vegetale şi animale şi 2.
Dezvoltarea şi caracterizarea unor produse alimentare; studii de ambalare activă şi
convenţională.
Prima direcţie principală de cercetare (Capitolul 1) este la randul ei structurată în trei
subcapitole: 1.1. Extracţia şi caracterizarea unor compuşi bioactivi din fructe, legume şi plante,
1.2. Extracţia şi caracterizarea unor uleiuri esenţiale obţinute din plante şi 1.3. Extracţia şi
cuantificarea unor compuşi naturali din produse de origine animală.
În Subcapitolul 1.1 sunt prezentate rezultatele unor cercetări efectuate pe merişoare
(Influence of extraction pre-treatments on some phytochemicals and biological activity of
Transilvanian cranberries (Vaccinium vitis-idea L.)), ciuperci săbatice comestibile (Bioactive
compounds and volatile profiles of five Transylvanian wild edible mushrooms) şi muştar (The
influence of variety and processing on the total phenolic content and antioxidant activity of
mustard).
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În Subcapitolul 1.2 sunt expuse rezultatele unor studii efectuate pe uleiuri esenţiale extrase
din plante (Chemometric comparison and classification of some essential oils extracted from plants
belonging to Apiaceae and Lamiaceae families based on their chemical composition and biological
activities; Antibacterial activity and interactions of plant essential oil combinations against Grampositive and Gram-negative bacteria) iar în Subcapitolul 1.3, a unor studii efectuate pe lapte de
vacă (Ubiquinone in Italian high-quality raw cow milk) şi iaurt de băut aromatizat (Thiobarbituric
acid reactive substances in flavored phytosterol‑enriched drinking yogurts during storage:
formation and matrix interferences).
A doua direcţie principală de cercetare (Capitolul 2) cuprinde două subcapitole: 2.1.
Dezvoltarea şi caracterizarea unor produse alimentare şi 2.2. Studii de ambalare activă şi
convenţională.
În Subcapitolul 2.1 sunt prezentate rezultatele unor cercetări efectuate în vederea obţinerii
unei băuturi nutritive pe bază de zer şi suc de sfeclă (Cerere de brevet: Băutură nutritivă gata de
băut, formulată cu zer şi suc de sfeclă, inclusiv procedeul de obţinere al acesteia), a unui sortiment
de caşcaval aromatizat cu ulei esenţial de cimbru (Cerere de brevet: Procedeu de obţinere a
caşcavalului cu stabilitate microbiologică îmbunătăţită la maturare), a unui sortiment de cârnaţi
afumaţi fortifiaţi cu borhot de bere şi ciuperci (Utilization of brewer’s spent grain and mushrooms
in fortification of smoked sausages), a unui sortiment de chefir îmbogăţit cu sirop de muguri de pin
(Characterization of pine bud syrup and its effect on physicochemical and sensory properties of
kefir), şi a unui sortiment de iaurt cu adaos de fructe de goji (Effect of goji berries and honey on
lactic acid bacteria viability and shelf life stability of yoghurt).
Subcapitolul 2.2 cuprinde review-ul publicat cu privire la peliculele şi învelişurile
comestibile aplicate pe peştele proaspăt (Edible films and coatings for fresh fish packaging: Focus
on quality changes and shelf-life extension) precum şi rezultatele unui studiu efectuat pe diferite
materiale pentru ambalarea iaurtului de băut (Stability of flavoured phytosterol-enriched drinking
yogurts during storage as affected by different packaging materials).
Secţiunea a doua a tezei de abilitare cuprinde planul de evoluţie şi dezvoltare a carierei
profesionale, ştiinţifice şi academice cu direcţiile de cercetare şi predare iar secţiunea a treia,
referinţele bibliografice.
Referinţe bibliografice:
1. Cătunescu, G.M., Rotar, A.M., Pop, C.R., Diaconeasa, Z., Bunghez, F., Socaciu, M.I.,
Semeniuc, C.A. (2019). Influence of extraction pre-treatments on some phytochemicals
and biological activity of Transylvanian cranberries (Vaccinium vitis-idea L.). LWT - Food
Science and Technology, 102(March), pp. 385-392. DOI: 10.1016/j.lwt.2018.12.062 (IF
3.714 în anul publicării) (WOS:000458226600053)
2. Fogarasi, M., Socaci, S.A., Dulf, F.V., Diaconeasa, Z.M., Fărcaş, A.C., Tofană, M.,
Semeniuc, C.A. (2018). Bioactive compounds and volatile profiles of five Transylvanian

2

IOSUD-USAMVB Timişoara

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

C.A. SEMENIUC – Teză de abilitare

wild edible mushrooms. Molecules, 23(12), Article ID 3272. DOI:
10.3390/molecules23123272 (IF 3.060 în anul publicării) (WOS:000454523000222)
Socaciu, M.I., Semeniuc, C.A., Vodnar, D.C. (2018). Edible films and coatings for fresh
fish packaging: Focus on quality changes and shelf-life extension. Coatings, 8(10), Article
ID 366. DOI: 10.3390/coatings8100366 (IF 2.330 în anul publicării)
(WOS:000448545400038) – autor corespondent
Semeniuc, C.A., Socaciu, M.I., Socaci, S.A., Mureşan, V., Fogarasi, M., Rotar, A.M.
(2018). Chemometric comparison and classification of some essential oils extracted from
plants belonging to Apiaceae and Lamiaceae families based on their chemical composition
and biological activities. Molecules, 23(9), Article ID 2261. DOI:
10.3390/molecules23092261 (IF 3.060 în anul publicării) (WOS:000447365100172)
Mandrioli, M., Semeniuc, C.A., Boselli, E., Rodriguez-Estrada, M.T. (2018). Ubiquinone
in Italian high-quality raw cow milk. Italian Journal of Food Science, 30(1), pp. 144-155.
DOI: 10.14674/IJFS-871 (IF 0.736 în anul publicării) (WOS:000423537300012)
Nagy, M., Semeniuc, C.A., Socaci, S.A., Pop, C.R., Rotar, A.M., Sălăgean, C.D., Tofană,
M. (2017). Utilization of brewer’s spent grain and mushrooms in fortification of smoked
sausages. Food Science and Technology (Campinas), 37(2), pp.315-320. DOI:
10.1590/1678-457X.23816 (IF 1.084 în anul publicării) (WOS:000402531100022) – autor
corespondent
Borş, M.D., Semeniuc, C.A., Socaci, S., Vlaic, R., Moldovan, O.P., Pop, A.V., Tofană, M.
(2017). The influence of variety and processing on the total phenolic content and
antioxidant activity of mustard. Romanian Biotechnological Letters, 22(3), pp.1251412519. DOI: - (IF 0.321 în anul publicării) (WOS:000404459100002)
Semeniuc, C.A., Pop, C.R., Rotar, A.M. (2017). Antibacterial activity and interactions of
plant essential oil combinations against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Journal of Food and Drug Analysis, 25(2), pp.403-408. DOI: 10.1016/j.jfda.2016.06.002
(IF 2.852 în anul publicării) (WOS:000399338100022)
Semeniuc, C.A., Mandrioli, M., Rodriguez-Estrada, M.T., Muste, S., Lercker, G. (2016).
Thiobarbituric acid reactive substances in flavored phytosterol-enriched drinking yogurts
during storage: formation and matrix interferences. European Food Research and
Technology, 242(3), pp. 431-439. DOI: 10.1007/s00217-015-2554-3 (IF 1.664 în anul
publicării) (WOS:000370258900015
Semeniuc, C.A., Cardenia, V., Mandrioli, M., Muste, S., Borsari, A., Rodriguez-Estrada,
M.T. (2016). Stability of flavoured phytosterol-enriched drinking yogurts during storage as
affected by different packaging materials. Journal of the Science of Food and Agriculture,
96(8), pp. 2782-2787. DOI: 10.1002/jsfa.7443 (IF 2.463 în anul publicării)
(WOS:000377203800022)
Semeniuc, C.A., Rotar, A., Stan, L., Pop, C.R., Socaci, S., Mireşan, V., Muste, S. (2016).
Characterization of pine bud syrup and its effect on physicochemical and sensory
properties of kefir. CyTA-Journal of Food, 14(2), pp.213-218. DOI:
10.1080/19476337.2015.1085905 (IF 1.180 în anul publicării) (WOS:000372132500008)
Rotar, A.M., Vodnar, D.C., Bunghez, F., Cătunescu, G.M., Pop, C.R., Jimborean, M.,
Semeniuc, C.A. (2015). Effect of goji berries and honey on lactic acid bacteria viability
and shelf life stability of yoghurt. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca,
43(1), pp.196-203. DOI: 10.15835/nbha4319814 (IF 0.451 în anul publicării)
(WOS:000357000600030)

Conf. univ. dr. ing. Cristina Anamaria Semeniuc

3

